CALDARE Prijslijst vanaf 18/05/2020
SAUNA
Toegang

27

12-20 jaar

20

10 beurtenkaart ( 23 € per beurt)

230

20 beurtenkaart ( 21€ per beurt)

420

50 beurtenkaart ( 19 € per beurt)

950

Jaar abonnement

950

Duo Jaar abonnement ( samenwonend)

1550

Huur badjas

5.5

Huur handdoeken x2

5

Aankoop slippers

6.5

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of
gebruik deze ruimte om een
belangrijk punt te benadrukken.
Sleep dit tekstvak als u het
- Een abonnement is persoonlijk.
ergens anders op de pagina wilt
Een beurtenkaart kan door meerdere personen worden
plaatsen.]
gebruikt en is onbeperkt geldig.
-

Er worden dagelijks opgietsessies gegeven waar u gratis
kan aan deelnemen.

-

Bij de toegang is het gebruik van shampoo,douchegel en
scrubzout inbegrepen

-

In het saunagedeelte is badkledij niet toegestaan, badjas en
slippers verplicht in de rustruimtes.

Massages
Ontspannende voetm a ssa ge

20’

20

25’

32

( massage met verkwikkende crème inclusief energetische drukpunten)

A nti- stress m assa ge rug, nek en schouders
( neemt opgehoopte spanning weg in rug en nekregio met warme olie)

De- stress m a ssa ge gela a t, nek , hoofd

45’

45

50’

49

40’

42

( reiniging huid, ontstressende massage gelaat, hoofd en hals)

Oork aa rsthera pie
( massage van nek, gelaat en hoofdhuid , oorkaarsen , ideaal bij spanningshoofdpijn )

Massage verm oeide benen
(verkwikkende massage met Japanse muntolie d.m.v drainerende technieken)

Caldare Relax m assage
( pure ontspanning van het volledige lichaam met warme olie)

Candle M assage

60’

65

75’

80

60’

67

30’ (rug,nek)

37

60’

69

75’

85

90’

89

( diepgaande ontspanning met welgeurende warme kaarsolie)

Hotstone Ma ssa ge
( heerlijke massage met warme lavastenen, diepe ontspanning)

A y urvedische licha a m sm a ssa ge
( oud Indische energetische massage met warme sesam olie)

Tip: massageabonnement!
3x60 min naar keuze
190 €
(persoonlijk)

Indien u geen gebruikt maakt van de sauna , is bij een massage vanaf 60 min een douche
vooraf inbegrepen
Alle massages gebeuren op verwarmde tafels, een extra dimensie aan uw behandeling!
Na elke lichaamsmassage van min. 60 min krijgt u gratis een lekkere thee of koffie
aangeboden aan de haard om nog wat na te genieten!
Alle massages kunnen worden uitgebreid met een lichte maaltijd of een heerlijk ontbijt!

Arrangementen met Sauna

BRONZE

SILVER

GOLD

Saunatoegang

Saunatoegang

Gezond drankje

Gezond drankje

Gezond drankje

Anti-stress massage rug,nek
en schouders

Volledige

Volledige

lichaamsmassage

lichaamsmassage 45’

Saunatoegang

25’

45’
Gelaatsverzorging Thalgo
voor hem of haar
45’

55 €

75 €

Bekijk zeker ook onze hammamarrangementen met saunatoegang
inbegrepen. De ideale combinatie
met uw sauna bezoek!

Het ultieme Spa gevoel!

115€

Epilaties

Gezicht

Wenkbrauwen

10

Bovenlip

8

Bovenlip en Kin

14

Bovenlip,kin en wangen

16

Wenkbrauwen en bovenlip

16

Gelaat volledig

24

Kleuren van de wenkbrauwen

14

Lichaam dames

Onderrug

10

Onderbuik

7

Onderbenen met knie

22

Benen volledig

33

Bikini 1/2/3 *

15/ 22 / 27

Oksels

12

Armen

15 / 20

Forfait onderbenen, oksels, bikini 1/2/3

45 / 49 / 53

Forfait volledige benen , oksels, bikini 1/2/3

55 / 52 / 65

*bikini 1= tot sliprand bikini 2= voorbij sliprand , 3 = volledig of lijntje

Alle epilaties
gebeuren met
anti-allergische
wax en
kalmerende
naverzorging !

Lichaam heren

Rug

30

Borst

30

Buik

15

Rug, borst en buik

65

Gelaatsverzorgingen THALGO
HUIDZUIVERING
Basic

Radiance F la sh

NEW

30’

37

45’

47

30’

27

45’ ( met massage)

37

(instant opheldering, alle huidtypes))

A qua Vital
( hydraterend en zuiverend)

Young Sk in

( tot 15 jaar)

NEW

( zuiverende verzorging, met speciale aandacht voor zwarte puntjes

)

Les Labaratoires Thalgo het topproduct
inzake Thalassotherapie. Reeds meer dan
60 jaar creëert dit labo, gevestigd in het
Franse Roquebrune-Sur-Argens, innovaties
in de huidvezorging . Natuurlijke producten
zoals algen, zeewater en mineralen liggen
aan de basis . Aangevuld met
plantenextracten en etherische oliën . Een
ware herbronning van buiten en binnen!
Logisch dat u Thalgo dan ook terug zal
vinden heel veel prestigieuze hotels en
luxe-spa’s rondom de wereld! Nu ook in
Caldare !

HUIDVERB ETERING
Verzorgingen die inwerken op de diepere lagen van uw huid, om zo uw specifiek probleem op te lossen!

P eeling M arin System NEW!
Diepgaande verzorging, vervaagt rimpels en donkere vlekken. Met een vernieuwde huid als resultaat! Door de
diepgaande werking is deze behandeling enkel mogelijk van oktober tot mei (zon) ! Aan te raden in kuur vorm!

P eeling Marin e New Sk in

30’

45

( dieptepeeling van de huid, enkel van okt tot mei)

Kuur P eeling Ma rin e

340

( Intense 4 weekse kuur, met wekelijks 1 verzorging, peeling system met aangepaste thuisproducten ( cleanser, peeling, crème, serum)
voor de kuur inbegrepen in prijs)

Kuur P eeling Ma rin e P LUS

475

( Intense 4 weekse kuur, met wekelijks 1 verzorging, peeling system met aangepaste thuisproducten inbegrepen in prijs,
aangevuld met aangepaste anti ageing verzorgingskit en anti ageing verzorging laatste beurt)

Fundamentals
Deze gelaatsverzorgingen herstellen de onbalans in de diepere lagen van uw huid. Uw huidbarrière wordt hersteld,
waardoor uw huid terug straalt!

Ocean B ooster NEW

60’

60

( diepte reiniging, op basis van pure algen, een ware energieboost voor uw teint en huid, alle huidtypes)

Ritual Source Ma rine

70’

67

diepgaande hydratie en mineralisatie. Herbronning van de huid. Normale, vochtarme, doffe huidtypes )

Ritual Cold Ma rin e

70’

67

70’

67

( intens voedend en hydraterend. De huid wordt veerkrachtiger . Droge en gevoelige huidtypes)

Ritual P ureté Ma rine

(diep zuiverend, vocht en sebumregulerend . poriën vernauwend. Normale gemengde, vette huidtypes)

Tip: Twijfel je over je huidtype? Boek een Ritual Marine. Onze schoonheidsspecialiste kiest de gepaste verzorging voor
uw huidtype!

Anti Ageing
Een specifiek programma, exclusief Laboratoire Thalgo, om de veroudering van de huid af te remmen. Rimpels
vervagen en de huid wordt steviger!
Collagène Sm oothing

70’

75

80’

80

80’

85

90’

120

45’

47

70’

67

( opvullen en gladstrijken van de eerste lijntjes en rimpeltjes)

Hy alorunique F illing
( opvulling van diepere rimpels, gladstrijken van de huid)

Silicium Lifting
( opvulling van diepere rimpels, gladstrijken van de huid, lifting van de slappere huid)

Soin Exception NEW
( Prestige verzorging! Instant en langdurig verstevigend, vervaagt rimpels en donkere kringen!)

Thalgo M en
A qua Vital Men
( hydraterend en zuiver)
Ocean Ritua l Men ( F unda m enta l ca re)
( diepgaand voedend en hydraterend, op basis van blauwe algen)

Bij alle anti ageing en fundamentele verzorgingen krijgt u extra een hoofdhuidhand- of voetmassage!
Alle gelaatsverzorgingen gebeuren op verwarmde tafels!
Pure verwennerij !!!

Mani & Pedi

Basis manicure
Basis pedicure

22
( knippen nagels, verzorgen eelt met rasp)

25

Medische pedicure ( knippen nagels, verwijderen eelt)

35

Lakken ( enkel bij mani en pedi)

7

Extra : ontspannend voet bruisbad 10 ‘ met aangepaste product , gratis koffie !

9

Voetmassage ( met verfrissende crème)

20

Minerale Make- up Jane Iredale
Foundation Test en kleuradvies

( we zoeken voor u de ideale teint, concealers en kleuren die u doen stralen)

30’

gratis

Make -up

30

Bruids Make-up ( + try out )

65

Privé Workshop

1 pers.

2u

2 pers.

2u30

50pp

3-4 pers.

3u

45pp

6-8 pers.

3u30

40pp

Workshop op verplaatsing

op

60

aanvraag

Thema Workshops ( check social media voor volgende events)

Tijdens de workshops gaat u zelf aan de slag. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u
uw make up aanbrengt!
Steeds inbegrepen: gebruik van alle materialen, kleurpaspoort, stappenplan.
We maken de workshop extra leuk met een hapje en een drankje! Een toffe avond
of middag met vriendinnen!

Jane Iredale…de skincare
Make-up
De producten zijn opbasis van
zuivere minerale ingrediënten,
verrijkt met vitamines,
antioxidanten en botanische
extracten. Vrij van synthetische
geur-en kleurstoffen, chemische
bewaarmiddelen en vegan.
De huis die je altijd gewenst
hebt, is slechts een
penseelstreek verwijderd!

A rra ngem enten zonder sa una
Feel Good
(2 u)

Badlinnen en slippers
Douche
Zuiverende scrub van de rug en armen Thalgo met dode zee zouten
Anti-stress massage rug nek en schouders
Gelaatsverzorging Thalgo voor haar of hem
Glaasje wijn of vers sapje aan de haard
85 € 1pers., 165€ 2 pers.

Relax Time
(2u30)

Badlinnen en slippers
Douche
Zuiverende scrub van de rug en armen Thalgo met dode zee zouten
Volledige lichaamsmassage 45’ met warme olie
Gelaatsverzorging Thalgo voor haar of hem
Glaasje wijn of vers sapje aan de haard
115 € 1 pers., 220€ 2 pers.

Mommy 2 Be
(2u30)

Gebruik van badlinnen en slippers
Douche
Ontstressende massage van de rug en nek op speciaal kussen
Gelaatsverzorging Thalgo
Massage onderbenen met drainerende technieken
Drukpuntmassage voeten
Verse thee of sapje in de rustruimte
120 €

Wellness for Teens
My First Spa
(1u45)

Stoombadsessie met zuiverend scrubritueel
Mini gelaatsverzorging Thalgo
Relaxerende rugmassage
Gezond sapje in de rustruimte
Geschenkje voor thuis
80 € voor 2 pers.
150 voor 4 pers.
Enkel te boeken op woensdagnamiddag van 12 u30 tot 16u30 , van 10j tot 15j. ( max.4pers.)
Extra’s mogelijk op afspraak!

Licha a m spa k k ingen Tha lgo Tha la ssothera pie

Frigi Thalgo

NEW

60’

70

(peeling, pakking en drainerende technieken voor vermoeide benen op basis van algen en munt, uw benen voelen nadien vederlicht)

Ocean Booster Lichaam NEW

75’

80

( volledige lichaams peeling en pakking met pure algen voor het ganse lichaam met thermisch deken , afsluiten met zuiverende thee in de rustruimte
een ware detox en energieboost voor uw lichaam!)

Reeds 60 jaar is Thalgo marktleider in de Thalassotherapie.
Natuurzuivere algen en mineralen uit de zee worden verwerkt in de
producten !
U huid zal stralen als nooit tevoren!

Licha a m srituelen Cha rm e d’Orient NEW
BERBER

DODE ZEE

OTTOMAN

1u30

1u30

1u30

Douche

Douche

Douche

Scrubmassage op basis van granen
en oranjebloesem van het volledige
lichaam

Scrub op basis van dode zeezouten
van het volledige lichaam

Scrub op basis van aluinsteen van het
volledige lichaam

Voedende lichaamspakking

Voedende lichaamspakking met Dode
zeemodder

Traditionele Zeepzakmassage van het
ganse lichaam

Inbalseming lichaam met voedende
karitéboter

Inbalseming lichaam met voedende
karitéboter

Inbalseming lichaam met voedende
karitéboter

Verse muntthee aan de haard

Verse muntthee aan de haard

Verse muntthee aan de haard

75 €

75 €

75 €

95€ met saunatoegang

95€ met saunatoegang

95€ met saunatoegang

Charme d’Orient is de referentie voor traditionele Oosterse
verzorgingen. De producten zijn verrijkt met arganolie, een ware
weldaad voor uw huid!

Alle scrubrituelen gebeuren op verwarmde stenen tafels!
Een ware vakantie beleving dicht bij huis!

Hammam Rituelen

NEW

Basic Hammam
1u30

Douche
Hammam Stoombadsessie

Inwrijving met zwarte zeep
Scrub van volledig lichaam met kessa op verwarmde stenen tafel
Inbalseming met voedende karitéboter
Nagenieten met verse muntthee in de rustruimte

85€ 1 pers., 165 2pers.

Ha m m a m , het trad itionele Oosterse badhuis!
U k a n nu ook genieten van deze uniek e Oosterse rituelen dicht bij huis.
Deze rituelen sta a n bekend als intense reiniging. U z al z ich herboren voelen!
B ij de Marok k aanse rituelen gebruiken we de typische Rhassoul k leipak k ingen, m inerale k lei uit het A tla sgebergte.
Deze na tuurlijke k lei z uivert en voedt u huid in de diepte .
B ij de Turk se rituelen staat de z eepcerem onie centraal.
Een diepe reiniging en voeding m et olijfzeep en honing !
-

Marrakesh Hammam
Ritual

Marrakesh Hammam
Royal

Marrakesh Hammam
Deluxe

(2u15)

(3u)

(3u45)

Douche

Douche

Douche

-

-

-

Inwrijving met zwarte zeep

Inwrijving met zwarte zeep

Inwrijving met zwarte zeep

-

-

-

Hammam Stoombadsessie

Hammam Stoombadsessie

Hammam Stoombadsessie

-

-

-

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

-

-

-

Rhassoul kleipakking van
het volledige lichaam

Rhassoul kleipakking van
het volledige lichaam

Rhassoul kleipakking van
het volledige lichaam

-

-

-

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

-

-

-

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

Oosterse gelaatsverzorging
Charme d’Orient

Oosterse gelaatsverzorging
Charme d’Orient

of

én

Volledige lichaamsmassage

Volledige lichaamsmassage

-

-

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

110€

1pers

210€ 2pers.

Met saunatoegang
129€

1pers

249€ 2pers.

155€

1pers

299€ 2pers.

190€

1pers

360€ 2pers.

Met saunatoegang

Met saunatoegang

145€

199€

1pers

279€ 2pers.

1pers

379€ 2pers.

Turkish Hammam
Ritual

Turkish Hammam
Royal

Turkish Hammam
Deluxe

(2u15)

(3u)

(3u45)

Douche

Douche

Douche

-

-

-

Inwrijving met zwarte zeep

Inwrijving met zwarte zeep

Inwrijving met zwarte zeep

-

-

-

Hammam Stoombadsessie

Hammam Stoombadsessie

Hammam Stoombadsessie

-

-

-

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

Scrub van het volledige
lichaam met kessa op
verwarmde stenen tafels

-

-

-

Traditionele zeepzak
schuimmassage

Traditionele zeepzak
schuimmassage

Traditionele zeepzak
schuimmassage

-

-

-

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

Inbalseming van het lichaam
met karitéboter

-

-

-

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

Oosterse gelaatsverzorging
Charme d’Orient

Oosterse gelaatsverzorging
Charme d’Orient

of

én

Volledige lichaamsmassage

Volledige lichaamsmassage

-

-

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

Nagenieten met kopje verse
Marokkaanse muntthee en
schotel vol lekkernijen

120€

1pers

220€ 2pers.

165€

1pers

310€ 2pers.

199€

1pers

370€ 2pers.

Met saunatoegang

Met saunatoegang

Met saunatoegang

139€

155€

210€

1pers

259€ 2pers.

1pers

289€ 2pers.

1pers

389€ 2pers.

